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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi t-tixjiħ tal-popolazzjoni, l-inċentivi ta' irtirar kmieni, il-kriżi finanzjarja u l-bidliet fit-
tendenzi tal-produzzjoni jeħtieġu reazzjonijiet b'saħħithom biex jippermettu lil ħaddiema 
aktar imdaħħlin fiż-żmien jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol;

B. billi fl-2012, fl-Unjoni Ewropea r-rata ta' impjieg ta' persuni bejn 55 u 64 sena kienet 
anqas minn 50 %;

C. billi l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) huwa strument finanzjarju ewlieni intiż biex jgħin 
Stati Membri jiksbu l-objettivi tal-politika tal-impjieg tal-UE, u jeħtieġ li jkun hemm dejta 
affidabbli li tivvaluta kemm filfatt ir-riżorsi tal-FSE jintefqu b'mod effettiv;

1. Jiddispjaċih li m'hemmx dejta kompluta u affidabbli disponibbli biex tivvaluta l-effettività 
tal-infiq tal-FSE fuq ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien;

2. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-FSE għandha tkun konformi mar-Regolament 
Finanzjarju tal-UE u, b'mod partikolari, mal-prinċipji fundamentali ta' ġestjoni finanzjarja 
soda;

3. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex titjieb il-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta' programmi 
operazzjonali fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2012 u l-inklużjoni, fir-Regolament 
tal-FSE, ta' sett ta' indikaturi komuni tal-output u tar-riżultati, inkluż indikaturi tar-riżultati 
fit-tul;

4. Jistieden lill-Istati Membri, għall-perjodu ta' programmazzjoni li ġej, japplikaw u 
jikkomplimentaw b'mod xieraq l-indikaturi komuni previsti fir-Regolament tal-FSE sabiex 
jistabbilixxu kif ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien kisbu kwalifiki ġodda, tejbu s-
sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol tagħhom jew sabu impjieg wara li bbenefikaw mill-proġetti 
ffinanzjati mill-FSE;

5. Jistieden lill-Istati Membri jiddependu fuq dejta kwalitattiva meta janalizzaw is-
sitwazzjoni soċjoekonomika ta' ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien u jipprovdu 
konnessjoni kawżali bejn l-azzjonijiet identifikati fi ħdan il-programmi operazzjonali u l-
objettivi segwiti;

6. Jinkoraġġixxi l-Istati Membri jiżguraw li, fil-perjodu ta' programmazzjoni li ġej (2014-
2020), il-gruppi tal-età użati għall-analiżi tal-ħtiġijiet ikunu l-istess bħall-gruppi tal-età 
użati fil-programmi u/jew f'azzjonijiet u miri relatati;

7. Jappella biex jiġu ssorveljati u jitneħħew l-ostakli li jxekklu t-tixjiħ attiv u l-
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja.


